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Szanownym Cz³onkom i Sympatykom Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych,
¿yczymy radosnych i szczêliwych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomylnoci w realizacji planów zawodowych i osobistych
w Nowym 2003 Roku
Zarz¹d G³ówny i Redakcja

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
mieæ miejsce w Centrum Kongresowym i na
Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej
w Krakowie, a spotkanie integruj¹ce spo³ecznoæ ogrodnicz¹ w niezwyk³ych, podziemnych
komorach Kopalni Soli Wieliczka.
Najwa¿niejsze przes³anie Zjazdu zawarte zosta³o w jego tytule Wspó³czesne ogrodnictwo
i jakoæ ¿ycia. Chcielibymy potwierdziæ i udokumentowaæ to, co nie zawsze wydaje siê byæ
dostatecznie poznane, ¿e ogrodnictwo polepsza
jakoæ ¿ycia cz³owieka, dostarczaj¹c z jednej
strony wysokowartociowych i niezbêdnych zarazem dla zdrowia produktów (owoców, warzyw,
zió³...), a z drugiej bêd¹c ród³em relaksu i ró¿norakich doznañ estetycznych (roliny ozdobne). Wa¿nym akcentem bêdzie wskazanie roli nauki
 naszych poszukiwañ i badañ w rozwijaniu
i promowaniu tak pojêtego ogrodnictwa, przyjaznego cz³owiekowi i rodowisku, które go otacza.

Od pocz¹tku istnienia naszego Towarzystwa
przewija³a siê myl zorganizowania spotkania
naukowego obejmuj¹cego wszystkich ludzi nauki
pracuj¹cych w ró¿nych dziedzinach ogrodnictwa w Polsce. Wreszcie Zarz¹d G³ówny PTNO
podj¹³ decyzjê, ¿e I Zjazd Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych, tak przez nas nazwany,
lecz maj¹cy charakter kongresu ogrodniczego
na poziomie narodowym, odbêdzie siê w dniach
9-11 wrzenia 2003 r. w Krakowie. Odt¹d kolejne
zjazdy pragniemy organizowaæ cyklicznie co
4 lata w poszczególnych orodkach naukowych
w Polsce.
Zjazd rozpoczyna³ siê bêdzie od bêd¹cego
statutowym obowi¹zkiem Towarzystwa Walnego
Zgromadzenia Delegatów, wybranych w poszczególnych Oddzia³ach. W kolejnych dwóch dniach
odbêdzie siê w³aciwa konferencja naukowa
z referatami plenarnymi i wyg³oszonymi w sekcjach oraz sesja plakatowa. Konferencja bêdzie

Wydanie Biuletynu zosta³o sfinansowane przez Komitet Badañ Naukowych
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czone w formie 2-stronicowego komunikatu w jêzyku polskim i angielskim. Autorzy zainteresowani
drukiem zg³oszonych prac bêd¹ mogli opublikowaæ je w czasopimie Towarzystwa Folia Horticulturae wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad.
W marcu br. wys³alimy Pierwszy Komunikat
informuj¹cy o tym wydarzeniu naukowym i w odpowiedzi otrzymalimy ju¿ ponad 300 zg³oszeñ
uczestników. W najbli¿szym czasie do tych osób
zostanie wys³any drugi, bardziej szczegó³owy komunikat. Jednak¿e, jeli kto jeszcze chcia³by
zg³osiæ swoje uczestnictwo jest to mo¿liwe, przy
potraktowaniu sprawy jako pilnej.
Informacje o Zjedzie, pierwszy i kolejne komunikaty oraz karty zg³oszeñ zamieszczamy na
stronie internetowej PTNO www.ptno.ogr.ar.krakow.pl. Mo¿na równie¿ kontaktowaæ siê z Sekretariatem Zjazdu: dr hab. Maria Gawêda, Wydzia³
Ogrodniczy AR, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. (012) 411 91 44 wew. 468 lub poczt¹
elektroniczn¹: mgaweda@bratek.ogr.ar.krakow.pl.
W zakoñczeniu serdecznie zapraszam wszystkich cz³onków PTNO (i nie tylko) do wziêcia udzia³u
w tym historycznym, tak du¿ym forum naukowym
spo³ecznoci ogrodniczej w naszym kraju.

Motyw g³ówny Zjazdu przewija siê w 5 sekcjach tematycznych obejmuj¹cych szerok¹ problematykê badawcz¹ z zakresu ogrodnictwa:
I sekcja Hodowla rolin ogrodniczych ród³em
zdrowia i piêkna nowoczesne odmiany w polepszaniu jakoci produktów ogrodniczych, genetyka
molekularna i metody biotechnologiczne w hodowli.
II sekcja Roliny ogrodnicze i zdrowie cz³owieka
 wartoæ biologiczna owoców i warzyw, naturalne
zwi¹zki lecznicze rolin ogrodniczych, dietetyczne sk³adniki produktów ogrodniczych, roliny zielarskie  tradycyjne ród³o leków.
III sekcja Ogrodnictwo przyjazne rodowisku
 ekologiczne i proekologiczne metody uprawy,
biologiczne i agrotechniczne czynniki produkcji
ogrodniczej, integrowana ochrona rolin.
IV sekcja Ogrodnictwo ozdobne w kszta³towaniu jakoci ¿ycia  funkcja ozdobna rolin ogrodniczych, ogrodnictwo ozdobne w kulturze i obyczajach, socjoogrodnictwo i hortiterapia.
V sekcja Nowoczesne technologie a jakoæ produktów ogrodniczych  produkcja sterowana, stosowanie os³on, nowe roliny w uprawie ogrodniczej, przechowalnictwo, metody oceny jakoci,
pszczo³y w ogrodnictwie, efektywnoæ ekonomiczna.
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ustalono, ¿e op³ata zjazdowa wynosiæ bêdzie 400 z³.
Wszyscy uczestnicy I Zjazdu PTNO otrzymaj¹ materia³y zjazdowe, w których prace bêd¹ zamiesz-

Do zobaczenia w królewskim miecie Krakowie!
Prezes Zarz¹du G³ównego PTNO
Prof. dr hab. Stanis³aw Cebula

W³adze Wydzia³ów Ogrodniczych Akademii Rolniczych
w kadencji 2002  2005
zieleni oraz Hodowla i nasiennictwo
dr hab. Piotr Urbañski
ds. Nauki dr hab. W³odzimierz Bre

Akademia Rolnicza w Krakowie
Dziekan
prof. dr hab. W³odzimierz Sady
Prodziekani
ds. Organizacji i Nauki prof. dr hab. Kazimierz Wiech
ds. Studenckich prof. dr hab. Stanis³aw Ro¿ek

`Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Dziekan
prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Prodziekani
ds. Dydaktyki dla kierunku Ogrodnictwo
dr hab. Marek Szyndel
ds. Dydaktyki dla kierunku Architektura Krajobrazu
dr in¿. Leonard Indeka

Akademia Rolnicza w Lublinie
Dziekan
prof. dr hab. Jerzy Hetman
Prodziekani
ds. Studiów Zaocznych i Praktyk Zagranicznych
prof.dr hab. Irena Kiecana
ds. Studiów Stacjonarnych
dr hab. Andrzej Borowy prof. nadzw.

Akademia Rolnicza w Szczecinie
Dziekan Wydzia³u Kszta³towania rodowiska i Rolnictwa
prof. dr hab. Jan Bronis³aw Dawidowski
Prodziekan
ds. Nauki i Spraw Socjalnych Studentów
prof. dr hab. Krystyna Janowicz
Prodziekani
dr hab. in¿. Barbara Marska, prof. nadzw. AR
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
dr hab. in¿. Cezary Podsiad³o

Akademia Rolnicza w Poznaniu
Dziekan
prof. dr hab. Zbigniew Weber
Prodziekani
ds. Studiów dla specjalnoci Ogrodnictwo ogólne
oraz Produkcja i zarz¹dzanie
dr hab. Miros³awa Ziombra prof. nadzw.,
ds. Studiów dla specjalnoci Kszta³towanie terenów
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Awanse i wyró¿nienia
Tytu³ naukowy profesora uzyskali:

mgr Micha³ Bielenin, mgr Anna Lisek, mgr Agnieszka
Marasek, mgr Dariusz Sochacki, mgr Iwona Sowik
i mgr Anna Wawrzyñczak z ISK w Skierniewicach,
mgr Teresa Kotliñska z IW w Skierniewicach,
mgr Anna Gierula - s³uchaczka Studium Doktoranckiego AR we Wroc³awiu.

dr hab. Ma³gorzata Klimko prof. nadzw. i dr hab. Andrzej
Komosa prof. nadzw. z AR w Poznaniu,
dr hab. Krystyna Janowicz i dr hab. Andrzej
Gregorczyk z AR w Szczecinie,
dr hab. Halina Kurzawiñska, dr hab. Maria Klein
i dr hab. Zbigniew Burgie³ z AR w Krakowie,
dr hab. Stanis³aw Wociór prof. nadzw., dr hab. Justyna
Wieniarska prof. nadzw., dr hab. Maria Szymañska
prof. nadzw. i dr hab. Irena Kiecana prof. nadzw.
z AR w Lublinie,
doc. dr hab. Piotr Sobiczewski i doc. dr hab. Zbigniew
Strojny z ISK w Skierniewicach,
doc. dr hab. Krystyna Elkner z IW w Skierniewicach.

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
dr Maria Bartyñska, dr Ewa Capecka,
dr hab. Maria Gawêda, dr hab. Marek Grabowski
i dr hab. Stanis³aw Mazur z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Ma³gorzata Klimko, prof. dr hab. Janusz
Nowacki i dr hab. Krystyna Tylkowska
z AR w Poznaniu.

Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskali:

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:

prof. dr hab. Miko³aj Knaflewski z AR w Poznaniu,
prof. dr hab. Maria Tendaj i prof. dr hab. Jan Dyduch
z AR w Lublinie.

dr hab. Andrzej Borowy prof. nadzw. i mgr Ewa
Marczewska z AR w Lublinie,
dr hab. W³odzimierz Bre, dr hab. Piotr Urbañski,
dr Piotr Lewandowski i in¿. Wanda Misiak
z AR w Poznaniu,
mgr Stanis³awa lêczek z AR w Krakowie.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyska³a:
dr hab. Jolanta Napiórkowska-Kowalik z AR w Lublinie,
dr hab. Miros³awa Ziombra i dr hab. Tadeusz
Tylkowski z AR w Poznaniu.

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zostali wyró¿nieni:
in¿. Kazimiera Nowacka i Halina Kamiñska
z AR w Poznaniu.

Stopieñ doktora habilitowanego uzyskali:
dr Renata Dobromilska z AR w Szczecinie,
dr Tadeusz Jacyna z AR w Lublinie,
dr Romuald Górski, dr Józef Piróg i dr Stanis³awa
Szczepaniak z AR w Poznaniu,
dr Piotr Siwek z AR w Krakowie,
dr Czes³aw Skrzypczak z ISK w Skierniewicach.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali
wyró¿nieni:
dr hab. Adela Adamus-¯ywczak z AR w Krakowie,
prof. dr hab. Zofia Fiedorow i prof. dr hab. Marian
Gapiñski z AR w Poznaniu,
dr Emilia Mokrzecka z AR w Lublinie.

Stopieñ doktora uzyskali:
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ ISK przyzna³ w sierpniu 2002 roku 4 nagrody dla pracowników Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach:

mgr Jaros³aw Ciura, mgr Barbara Jagosz, mgr Beata
Jankowska, mgr Dorota Korzonek, mgr Maria Pobo¿niak, mgr Anna TrelaÆwik³a i mgr Zofia W³odarczyk
z AR w Krakowie,
mgr Zbigniew Jarosz i mgr Dariusz Wach
z AR w Lublinie,
mgr Katarzyna Dzida, mgr Katarzyna Karczmarz,
mgr Gra¿yna Kowalska, mgr Radoslaw Kowalski,
mgr Karolina Mitura, mgr Rafa³ Papliñski, mgr Anna
Soñta, mgr Agnieszka Strudziñska, mgr Marta Szadura
i mgr Gra¿yna Zawilak  s³uchacze Studiów Doktoranckich AR w Lublinie,
mgr Urszula Braun-M³odecka, mgr Beata Janowska,
mgr Tomasz Kosiada, mgr Joanna Kurdubska,
mgr Andrzej Paw³owski, mgr Jerzy Roszyk, mgr Krzysztof
Rutkowski i mgr Dorota Szopiñska z AR w Poznaniu,
mgr Katarzyna Kowalczyk z SGGW w Warszawie,
mgr Krzysztof Wraga i mgr Agnieszka
Zawadziñska z AR w Szczecinie,

1. dr Anna Bielenin, mgr Beata Meszka  za wdro¿enie do praktyki sadowniczej nowej metody ograniczania ród³a infekcji pierwotnej parcha jab³oni przez wprowadzenie jesiennego zabiegu opryskiwania mocznikiem.
2. Janina Tartanus, Grzegorz Skorupiñski, Irena Kumar
 za ca³okszta³t d³ugoletniej pracy w Pracowni Biologicznych Metod Ochrony Rolin.
3. dr Waldemar Treder, Miros³aw Kie³kiewicz −
za ca³okszta³t badañ nad efektywnoci¹ nawo¿enia
i fertygacji rolin sadowniczych.
4. mgr Halina Morga − za opracowanie i wdro¿enie
do praktyki agrotechniki uprawy brzoskwini.

Gratulujemy !
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Nowo przyjêci cz³onkowie
Oddzia³ krakowski:

Oddzia³ szczeciñski:

dr Monika Bieniasz, dr Jan B³aszczyk i dr Ewa
Dziezic  AR.

dr in¿. Katarzyna Skupieñ-Wysocka, dr hab. Cezary
Podsiad³o i mgr Dorota Janicka  AR.

Oddzia³ poznañski:

Oddzia³ warszawski:

mgr Marzanna Dziurda i mgr Wojciech Matuszak
 Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Spó³ka z o.o. 
 Nochowo.

dr Adam S³owiñski  SGGW

Oddzia³ skierniewicki:
dr Agnieszka Stêpowska  IW,
dr Ma³gorzata Korbin  ISK.

Informacje o dzia³alnoci oddzia³ów
22 lutego 2002 roku  dr Micha³ Szklarz: Rolnictwo
i ogrodnictwo w Holandii,
- dr Zbigniew Karolewski: Wra¿enia z rocznego
sta¿u naukowego w Anglii,
22 marca 2002 roku  dr hab. W³odzimierz Bre:
Od Chiñskiego Muru do Chiñskiej Mongolii,
- dr hab. Stanis³awa Korszun: Ogród botaniczny
w Pekinie.

Kraków
Krakowski Oddzia³ PTNO w 2002 roku zorganizowa³ 3 zebrania naukowe, na których wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty:
- dr Piotr Siwek: Zastosowanie os³on z tworzyw
sztucznych w uprawie warzyw,
- mgr Ewa Kowalczyk: Wra¿enia z podró¿y do
Ameryki Po³udniowej i Azji,
- prof. dr hab. Zbigniew Pindel: Przyroda Wysp
Kanaryjskich.

Skierniewice
Skierniewicki Oddzia³ PTNO zorganizowa³
w dniu 9 lipca spotkanie terenowe, w trakcie którego zwiedzano kolekcjê rolin sadowniczych
w Sadzie Dowiadczalnym w D¹browicach. Po
kolekcjach moreli i brzoskwiñ uczestników oprowadza³ dr T. Jakubowski, natomiast po kolekcjach
liw (europejskich i japoñskich), leszczyny i orzecha w³oskiego - mgr G. Hodun.
W listopadzie odby³o siê spotkanie, na którym
prof. dr hab. Joanna Nowak wyg³osia referat nt.Flora Wysp Kanaryjskich.

Lublin
Lubelski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 spotkania naukowe, na których zosta³y wyg³oszone
nastêpuj¹ce referaty:
- dr hab. Zenia Micha³ojæ: Fitoremediacja  sposób oczyszczania rodowiska,
- dr Marzena Masierowska: Zagro¿enia dla owadów zapylaj¹cych wynikaj¹ce z genetycznie modyfikowanych upraw,
- dr El¿bieta Bieliñska: Substancje rakotwórcze
wystêpuj¹ce w rolinach.
W dniach 6-7 czerwca 2002 roku, Lubelski
Oddzia³ PTNO by³ wspó³organizatorem konferencji
naukowej Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu
pod³o¿y ogrodniczych.

Szczecin
Szczeciñski Oddzia³ PTNO w 2002 roku zorganizowa³ 2 posiedzenia. W trakcie pierwszego
z nich, w dniu 22 lutego podsumowano dzia³alnoæ 2001 roku, omówiono wyjazdy studyjne do
Poczdamu oraz Hiszpanii i Portugalii, a tak¿e
uczestnictwo cz³onków Szczeciñskiego Oddzia³u
w konferencjach naukowych. Ponadto wys³uchano
referatu dr. Piotra Che³piñskiego na temat Stan
ogrodnictwa w Portugalii i Hiszpanii oraz przygotowano plany wyjazdów studyjnych do Poczdamu
i Andaluzji.
W dniu 19 marca cz³onkowie PTNO uczestniczyli
w seminarium dotycz¹cym przechowalnictwa owo-

Poznañ
Poznañski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 3 zebrania naukowe, na których wyg³oszono nastêpuj¹ce
referaty:
25 stycznia 2002 roku  prof. dr hab. Miko³aj
Knaflewski: X Miêdzynarodowe Sympozjum Szparagowe w Japonii,
- dr Agnieszka Krzymiñska: Konkurs florystyczny
w Niemczech,
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Warszawa

ców i warzyw, zorganizowanym w Gospodarstwie
Sadowniczym w Pyrzycach.
23 maja odby³ siê wyjazd do Poczdamu, podczas którego zwiedzano ogrody i obiekty pa³acowe Sanssouci.
Drugie jesienne spotkanie Oddzia³u PTNO odby³o siê 24 wrzenia 2002 r. w Gospodarstwie
Sadowniczym w Trzciñsku Zdroju. Podczas zebrania, któremu przewodniczy³ Dyrektor Józef
Winnik, zaprezentowano dzia³alnoæ i osi¹gniêcia
Gospodarstwa. Zapoznano siê z nowymi trendami
w sadownictwie, wynikaj¹cymi z koniecznoci
dostosowania polskiego ogrodnictwa do rynku
zachodnioeuropejskiego.
W 2002 r. zorganizowano po raz trzeci Bal
Ogrodnika, na którym spotkali siê cz³onkowie
PTNO oraz osoby zwi¹zane z produkcj¹ ogrodnicz¹.
W dniach 8-22 wrzenia 2002 r. Oddzia³ zorganizowa³ wyjazd studyjny do Andaluzji, gdzie
uczestnicy mieli mo¿liwoæ zwiedzenia ogrodów
w Blanes, gajów oliwnych w okolicach Malagi oraz
podziwiania wspania³ej rolinnoci Po³udniowej
Hiszpanii.

Warszawski Oddzia³ PTNO zorganizowa³ 2 spotkania naukowe. W marcu bie¿¹cego roku odby³o
siê spotkanie, na którym dr Tomasz Pyzik z firmy
nasiennej De Reuter Seeds wyg³osi³ referat na
temat nowych odmian pomidora i papryki oraz
metod ich uprawy. W kwietniu dr Anna Pi³ka
z Zak³adu Entomologii SGGW wyg³osi³a referat na
temat swojego pobytu na kursie naukowym ochrony
rolin w Volcani Center w Izraelu.
Warszawski Oddzia³ PTNO w dniach 27-28
czerwca 2002 roku by³ wspó³organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Jakoæ warzyw
i zió³ na tle uwarunkowañ uprawowych i pozbiorczych.
Dnia 14 sierpnia odby³ siê otwarty Dzieñ
melona w SGGW, zorganizowany z udzia³em
cz³onków PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Rolin. W spotkaniu uczestniczy³o
80 osób.

Sprawozdania z sympozjów, zjazdów, konferencji
i spotkañ
Sympozjum Sekcji Hodowli Rolin i Nasiennictwa Rolin
Ogrodniczych PTNO
5. Jakoæ nasion i nasiennictwo - 8.
6. Kultury in vitro - 3.
Problemy nurtuj¹ce rodowisko hodowców znalaz³y odzwierciedlenie w dyskusji podcza sesji pt.
Czego hodowcy oczekuj¹ od nauki?  prowadzonej przez prof. dr hab. Eugeniusza Bilskiego. Za
najwa¿niejsze zagadnienia uznano:
1. Tworzenie przez pracowników instytucji naukowych rolinnych materia³ów wyjciowych o po¿¹danych cechach, które po przekrzy¿owaniu
z genotypem wybranym przez hodowcê pozwol¹
na uzyskanie nowej wartociowej odmiany.
2. Opracowanie i wdro¿enie nowoczesnych
metod jak np: otrzymywanie linii podwojonych haploidów, lub diagnostyka molekularna umo¿liwiaj¹ca selekcjê w oparciu o wyniki analiz DNA.
3. Przekazywanie wyników krajowych i wiatowych badañ poprzez organizowanie spotkañ dotycz¹cych okrelonego zagadnienia.
Aktualna sytuacja polskiej hodowli rolin jest trudna. Z tego wzglêdu rodki pieniê¿ne powinny byæ
kierowane na najwa¿niejsze problemy wymagaj¹ce
rozwi¹zania. Potrzebna jest kontrola celowoci ich
wydatkowania. Wa¿ne jest dokonanie analizy, co
jest unikalne w polskiej nauce i hodowli, aby chroniæ to co najcenniejsze i inwestowaæ w najlepsze
zespo³y.

Sympozjum Sekcji Hodowli Rolin i Nasiennictwa
Rolin Ogrodniczych PTNO by³o czêci¹ konferencji
pt. Nowoczesne metody i techniki w hodowli
rolin zorganizowanej w ramach obchodów
100-lecia Katedry Hodowli Rolin i Nasiennictwa
Akademii Rolniczej w Krakowie w dniach 21-22
maja 2002 roku.
Dzisiejsza Katedra Hodowli Rolin i Nasiennictwa wywodzi siê bezporednio z Zak³adu Hodowli
Rolin i Dowiadczalnictwa powo³anego w 1923 r.
równoczenie z przekszta³ceniem Studium Rolniczego w Wydzia³ Rolniczy Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dzia³alnoæ tego Zak³adu rozpoczê³a siê
dok³adnie 100 lat temu, kiedy Uniwersytet zakupi³
budynek przy ul. £obzowskiej 24 wraz z 0,5 ha
ogrodu i utworzy³ Zak³ad Rolniczy Dowiadczalny. Jest wiêc najstarsz¹ akademick¹ jednostk¹
hodowlan¹ w Polsce, funkcjonuj¹c¹ 100 lat
w tym samym miejscu.
W Sympozjum wziê³o udzia³ 90 pracowników
Uczelni, Instytutu Warzywnictwa, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz polskich firm hodowlano-nasiennych.
W programie Sympozjum wyg³oszono 7 referatów i zaprezentowano 51 posterów. Tematyka ich
dotyczy³a nastêpuj¹cych zagadnieñ:
1. Transgeneza i mutageneza rolin - 6.
2. Otrzymywanie rolin haploidalnych - 7.
3. Wykorzystanie markerów DNA w hodowli - 9.
4. Wartoæ odmian i genotypów (w tym zagadnienia odpornoci) - 25.

Prof. dr hab. Barbara Michalik
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Konferencja Naukowa Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu
pod³o¿y ogrodniczych
W dniach 6-7 czerwca 2002 roku odby³a siê
w AR w Lublinie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu
pod³o¿y ogrodniczych. Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych,
Akademia Rolnicza i Instytut Agrofizyki PAN im.
B. Dobrzañskiego. Konferencja mia³a na celu prezentacjê oryginalnych, teoretycznych i dowiadczalnych polskich badañ z zakresu charakterystyki w³aciwoci pod³o¿y ogrodniczych, ich produkcji
i mo¿liwoci wykorzystania. W konferencji wziê³o
udzia³ ponad 90 osób ze wszystkich orodków
naukowych w Polsce zajmuj¹cych siê tymi problemami. W czasie sesji plenarnej wyg³oszone by³y
3 referaty:
- Prof. dr hab. Jan Roman Starck  Standaryzacja metod oznaczania chemicznych i fizycznych w³aciwoci pod³o¿y ogrodniczych,
- Prof. dr hab. Andrzej Libik  Stê¿enia CO2
w pomieszczeniach uprawowych w zale¿noci od
metody uprawy i stosowania pod³o¿y ogrodniczych,
- Prof. dr hab. Andrzej Komosa  Pod³o¿a inertne  postêp czy inercja?
W czêci referatowej wyg³oszono ³¹cznie 12
referatów, a w sesji plakatowej przedstawiono 29
prac w postaci posterów. Referaty plenarne oraz
streszczenia prac zosta³y wydane w dniu konferencji.
Przedstawione referaty i oryginalne prace naukowe, jak równie¿ dyskusja nasuwaj¹ nastêpuj¹ce wnioski pokonferencyjne:
1. Istnieje potrzeba upowszechniania w jednostkach naukowych, uczelniach rolniczych i stacjach
chemiczno-rolniczych norm oznaczania pH i EC
w pod³o¿ach ogrodniczych. Proponowany stosunek objêtociowy pod³o¿a do wody destylowanej
wynosi l:5.
2. Wskazane jest upowszechnianie norm standaryzacji jakoci pod³o¿y ogrodniczych, szczególnie w³aciwoci fizycznych i chemicznych.
3. Wskazane jest wdra¿anie do praktyki metod
oznaczania sk³adników mineralnych opartych na
wspólnych wyci¹gach i oznaczaniu aktywnych form
sk³adników pokarmowych, tzn. zawartych w roztworze glebowym lub zbli¿onych do niego.

4. Istnieje potrzeba wprowadzania do praktyki
dokarmiania rolin dwutlenkiem wêgla, zw³aszcza
w uprawie rolin w pod³o¿ach mineralnych i syntetycznych.
5. Nale¿y rozszerzyæ badania wspieraj¹ce wdra¿anie do praktyki, upraw w pod³o¿ach inertnych
z zastosowaniem zamkniêtych systemów nawo¿enia.
6. Istnieje potrzeba opracowania projektu grantu
celowego, dotycz¹cego oceny funkcjonowania zamkniêtych systemów nawo¿enia w praktyce.
7. Wszystkie nowo oddawane obiekty szklarniowe powinny mieæ zainstalowane zamkniête systemy
nawo¿enia, stare szklarnie powinny stopniowo instalowaæ systemy drena¿owe umo¿liwiaj¹ce zbieranie zrzutów po¿ywek.
8. Upowszechnianie stosowania produktów lignocelulozowych do przygotowania pod³o¿y ogrodniczych.
9. Zwiêkszenie wykorzystania odpadowych materia³ów organicznych do tworzenia ulepszonych
pod³o¿y ogrodniczych umo¿liwiaj¹cych instalowanie
systemów fertygacji.
10. Wskazane jest zorganizowanie pracowni oznaczania w³aciwoci fizycznych pod³o¿y przy oddzia³ach ogrodniczych stacji chemiczno-rolniczych.
11. Upowszechnienie stosowania prawid³owych
jednostek przy wyra¿aniu parametrów w³aciwoci
fizycznych zgodnie z uk³adem SI.
12. Opracowanie s³ownika wraz z odpowiednikami w trzech jêzykach kongresowych (cis³e zdefiniowanie pojêæ: pod³o¿e, substrat, ziemia).
13. Zorganizowanie konferencji lub grupy roboczej ma temat mo¿liwoci wykorzystania polskich
odpadów przemys³owych do produkcji pod³o¿y
ogrodniczych.
Pe³ne teksty zg³oszonych prac bêd¹ opublikowane w Zeszytach Problemowych Postêpów Nauk
Rolniczych.
Zorganizowanie tej konferencji wraz z opublikowaniem prac przyczyni siê niew¹tpliwie do przyspieszenia postêpu w tej dziedzinie wiedzy.
Prof. dr hab. Jerzy Hetman

I Miêdzynarodowe Sympozjum Podk³adkowe
W dniach 11-14 czerwca 2002 roku odby³o siê
w Saragossie (Hiszpania) I Miêdzynarodowe Sympozjum Podk³adkowe (First International Symposium on ROOTSTOCKS FOR DECIDUOUS FRUIT
TREE SPECIES). W Sympozjum wziê³o udzia³ ponad 100 uczestników z 28 krajów, w tym 10 osób

z Polski. Trzydniowe obrady prowadzone by³y
w 9 sesjach tematycznych: 1. Mechanizm dzia³ania podk³adki i wstawki, 2. Metody oceny podk³adek i wstawek, 3. Wp³yw podk³adek i wstawek na
jakoæ i przechowywanie owoców, 4. Ocena stresowych czynników biotycznych i abiotycznych,
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5. Cele hodowli i metody selekcji, 6. Zgodnoæ i
niezgodnoæ, 7. Biotechnologia, 8. Zasoby genowe, 9. Rozmna¿anie podk³adek i produkcja drzewek. Na sesjach zaprezentowano 46 doniesieñ,
a w sesjach posterowych 107 posterów. W ramach
jednodniowej wycieczki zwiedzany by³ rejon sadow-

niczy w Jalon Valley. Materia³y z Sympozjum zostan¹ opublikowane w Acta Horticulture.

Dr Tadeusz Jakubowski

IX Konferencja Naukowa Efektywnoæ stosowania nawozów
w uprawach ogrodniczych
W dniach 13 i 14 czerwca br. spotkali siê
pracownicy naukowi Akademii Rolniczych z Lublina, Krakowa, Warszawy i Poznania oraz zaproszeni gocie z innych placówek naukowych, zajmuj¹cy siê problematyk¹ uprawy i nawo¿enia rolin
ogrodniczych.
Organizatorem Konferencji, po raz trzeci (I-1986,
II-1994) by³a Katedra Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Obrady odbywa³y siê w budynku marceliñskiego dworu. W XIX wieku Marcelin
stanowi³ w³asnoæ Konstancji z Bojanowskich Józefowej £ubieñskiej, któr¹ ³¹czy³y wiêzy sympatii
z Adamem Mickiewiczem. Obecnie Marcelin spe³nia rolê placówki naukowo-dydaktycznej i dowiadczalnej Katedr Wydzia³u Ogrodniczego.
Goci powita³ i otwarcia Konferencji dokona³
kierownik Katedry dr hab. W. Tyksiñski, prof.
nadzw.. Uczelniê reprezentowa³ dziekan Wydzia³u
Ogrodniczego prof. dr hab. M. Knaflewski, który
przedstawi³ podstawowe informacje o wydziale.
Po czêci oficjalnej wyg³oszono cztery referaty.
Prof. dr hab. W. Sady z AR z Krakowa omówi³
wybrane problemy nawo¿enia rolin polowych.
Referat prof. dr hab. T. Kêsika z AR z Lublina
dotyczy³ zagadnieñ zwi¹zanych z energooszczêdnymi systemami uprawy. Przedmiotem prezentacji
dr G. Cieliñskiego z SGGW, by³y zagadnienia
rynku nawozów specjalistycznych w Polsce i jego
roli w rozwoju technologii nawo¿enia rolin ogrodniczych. Aspekt fizjologiczny mia³ referat dr hab.
W. Tyksiñskiego, prof. nadzw. na temat Mechanizmy tolerancji rolin na zwiêkszone zawartoci
metali ciê¿kich w glebach i pod³o¿ach.
Uczestnicy Konferencji mieli okazjê zwiedziæ
nowy budynek Katedry Nawo¿enia Rolin Ogrodniczych oraz salê æwiczeñ w Kolegium Zembala.
Zapoznali siê równie¿ z dowiadczeniami wykonywanymi w szklarniach i tunelach foliowych.
Najwa¿niejszym celem Konferencji by³a prezentacja dorobku naukowego poszczególnych orodków naukowych oraz wymiana pogl¹dów odnonie perspektywicznych kierunków badawczych.
Pierwszy dzieñ spotkania zakoñczono uroczyst¹
kolacj¹. Gociem honorowym by³ nestor nawo¿enia w Polsce prof. dr hab. O. Nowosielski ze
Skierniewic.

Nastêpnego dnia zwiedzano gospodarstwo
ogrodnicze Pañstwa Haliny i Leszka Musia³owiczów w Tarnowie Podgórnym, w którym uprawia
siê na obszarze 0,8 ha anturium w keramzycie.
Plan dalszej wycieczki stanowi³ kontynuacjê zapocz¹tkowanej przed omiu laty trasy upamiêtniaj¹cej miejsca pobytu Adama Mickiewicza
w Wielkopolsce. Zwiedzano pa³ac Turnów w Objezierzu  wieszcz przebywa³ tam w 1831 roku,
nota bene upamiêtni³ to miejsce w Panu Tadeuszu. Kolejnym etapem wycieczki by³ drewniany
koció³ kryty gontem z 1780 r., w £ukowie. Obiekt
ten by³ miejscem spotkania poety podczas pasterki 24.XII. 1831 r. z bratem Franciszkiem, uczestnikiem powstania 1831 r., porucznikiem 3 pu³ku
u³anów w korpusie gen. Dezyderego Ch³apowskiego. Natomiast na cmentarzu przy barokowym kociele z XVIII w. w Ro¿nowie odwiedzilimy grób
Franciszka Mickiewicza, zmar³ego w 1862 roku.
W Konferencji wziê³o udzia³ 40 osób. Prezentowane prace naukowe zosta³y wydrukowane w Rocznikach Akademii Rolniczej w Poznaniu 341 Ogrodnictwo 35: 3-220. Publikacja ta zosta³a dofinansowana
przez Komitet Badañ Naukowych za porednictwem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie sponsorom za wsparcie finansowe, które bardzo pomog³o w zorganizowaniu Konferencji. Szczególne podziêkowania skierowano do: Komitetu Badañ Naukowych, Polskiego Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych, BG¯ w Poznaniu oraz firm: Adviser
PHU  Poznañ, Hydro Poland Sp. z o.o. 
 Szczecin, InterMAG Sp.zo.o.  Osiek k/Olkusza,
Kronen-Klasmann Sp. z o.o.  Gryfice oraz Scotts
Poland Sp. z o.o.  Warszawa.
Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali od
firmy Hydro Poland Specialities wydan¹ w jêzyku
angielskim ksi¹¿kê M. Laegreid, O.C. Bockman,
O. Kaarstad Agriculture, fertilizers and the environment z ¿yczeniami sukcesów w pracy naukowej i promocji nowoczesnych technologii mineralnego ¿ywienia rolin ogrodniczych.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê za dwa lata
w Krakowie.
Dr hab. Anna Golcz
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50-lecie Katedry Ochrony Rolin Akademii Rolniczej w Krakowie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy rozwoju ochrony
rolin w Polsce w XXI wieku
na mszycê zbo¿ow¹ na poziomie molekularnym
i perspektywy praktycznego wykorzystania hodowli
odpornociowej, a mgr in¿. Eugeniusz Tadel przedstawi³ obecny stan techniki ochrony rolin w Polsce
na tle wspó³czesnych wymogów europejskich i wiatowych. Na sesji posterowej zaprezentowano ³¹cznie
52 plakaty: fitopatologia - 28, entomologia - 24.
W czasie tej sesji uczestnicy Konferencji w bezporedniej dyskusji omawiali problematykê ochrony
rolin w Polsce i wymieniali pogl¹dy dotycz¹ce
przysz³oci tej dyscypliny naukowej. Wieczorem
odby³o siê spotkanie towarzyskie uczestników Konferencji. W drugim dniu Konferencji odby³a siê
sesja referatowa w dwóch sekcjach: Fitopatologia
(7 wyst¹pieñ), Entomologia (10 wyst¹pieñ). Tematyka referatów z zakresu fitopatologii dotyczy³a
m. in. wra¿liwoci na fungicydy sprawcy ³amliwoci db³a zbó¿, ograniczania dawek fungicydów
w ochronie ziemniaka przed Phytophtora infestans,
osi¹gniêæ polskiej hodowli ziemniaków odpornych
na wirusy, wystêpowania fitoplazm w uprawie
ozdobnych rolin cebulowych w Polsce oraz zagro¿enia jab³oni przez zarazê ogniow¹ w rejonie
Krakowa. Referaty z zakresu entomologii dotyczy³y m.in. nowych perspektyw ochrony ziemniaka
przed stonk¹ ziemniaczan¹, nowych zagro¿eñ rolin
warzywnych przez fitofagi, a tak¿e drapie¿nego
roztocza Zetzelia mali. Dwa referaty by³y powiêcone skutecznoci wybranych preparatów w zwalczaniu mszycy ogórkowej i miniarki szklarniówki.
Przedstawiono preparaty pochodzenia naturalnego
do ochrony rolin ozdobnych, a tak¿e znaczenie
zaroli ródpolnych dla mszyco¿ernych bzygowatych. Wyst¹pienia dotycz¹ce transgenicznych
stawonogów i integrowanej ochrony rolin zakoñczy³y sesjê referatow¹. Po zakoñczeniu czêci merytorycznej Konferencji organizatorzy zaprosili
uczestników spotkania do zwiedzania zabytków
Krakowa.
Prace naukowe prezentowane na Konferencji
zosta³y opublikowane w Zeszytach Naukowych
Akademii Rolniczej w Krakowie Nr 387, Sesja Naukowa zeszyt 82, Kraków 2002.

W dniach 25-26 czerwca 2002 r. odby³a siê
w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Perspektywy rozwoju ochrony rolin w Polsce
w XXI wieku. Konferencja ta zosta³a zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia Katedry Ochrony Rolin AR w Krakowie. Wspó³organizatorem
Konferencji by³o PTNO - Oddzia³ w Krakowie.
W Konferencji bra³o udzia³ 115 osób. Wród nich
byli pracownicy naukowo-dydaktyczni prawie ze
wszystkich uczelni rolniczych w Polsce, Uniwersytetów Opolskiego i Rzeszowskiego, Akademii
Podlaskiej i Politechniki Bia³ostockiej. Byli równie¿
obecni pracownicy z Instytutów Warzywnictwa,
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
Ochrony Rolin w Poznaniu, Przemys³u Organicznego w Warszawie, Hodowli i Aklimatyzacji Rolin.
Uczestnikami byli te¿ zaproszeni honorowi gocie
i sponsorzy Konferencji. Jubileuszowi 50-lecia
Katedry powiêcona zosta³a uroczysta, pierwsza
sesja w dniu 25 czerwca. Krótki zarys historii
Katedry, dotychczasowe osi¹gniêcia w zakresie
badañ naukowych, dzia³alnoci dydaktycznej
w rozwoju kadry przedstawi³ prof. dr hab. Jan Kuæmierz, kierownik Katedry. Stwierdzi³ on m. in., ¿e
dzia³alnoæ naukow¹ pracowników Katedry najlepiej
mo¿na wyraziæ liczb¹ publikacji. Dla przyk³adu, tylko w latach 1997-2000 ukaza³o siê ponad 200
publikacji, co daje rocznie 3,4 na pracownika,
w tym 90 oryginalnych prac naukowych (1,6 publikacji na pracownika rocznie). W tym okresie
pracownicy wziêli udzia³ w 15 konferencjach
miêdzynarodowych i 45 krajowych. Do dorobku publikacyjnego nale¿¹ tak¿e skrypty i podrêczniki (18).
Z przemówieniami gratulacyjnymi wyst¹pili liczni
uczestnicy Konferencji. Gratulacje z okazji jubileuszu Katedry z³o¿y³ Rektor AR w Krakowie, prof.
dr hab. Zbigniew lipek oraz dziekani Wydzia³ów
Rolniczego i Ogrodniczego. Po jubileuszowej sesji
odby³a siê sesja plenarna, w czasie której wyg³oszono referaty dotycz¹ce unowoczenienia ochrony
rolin. Prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski przedstawi³ mo¿liwoci biologicznej ochrony szeregu
gatunków rolin przed czynnikami chorobotwórczymi poprzez stosowanie ju¿ zarejestrowanych
rodków biologicznych (zawieraj¹cych wyci¹gi
rolinne i mikroorganizmy). Prof. dr hab. Bogumi³
Leszczyñski omówi³ mechanizmy odpornoci zbó¿

Dr hab. Irena £uczak

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakoæ warzyw i zió³
na tle uwarunkowañ uprawowych i pozbiorczych
SGGW oraz Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. W pierwszym dniu
Konferencji, w której uczestniczy³o ponad 90 osób
 naukowców z ró¿nych orodków akademickich
kraju i Instytutu Warzywnictwa oraz zaproszonych

W dniach 27-28 czerwca 2002 roku odby³a siê
w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Jakoæ warzyw i zió³ na tle uwarunkowañ uprawowych i pozbiorczych. Organizatorem Konferencji
by³a Katedra Rolin Warzywnych i Leczniczych
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nych dla gospodarstw w trakcie przestawiania siê
oraz prowadz¹cych produkcjê atestowan¹ (certyfikowan¹). W dniu 16 marca 2001 roku Sejm uchwali³ ustawê o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr
38, poz. 452 z 2 maja 2001 roku). Ustawa reguluje sprawy prowadzenia produkcji rolnej
i przetwórstwa rolno  spo¿ywczego metodami
ekologicznymi oraz system kontroli i certyfikacji
produkcji oraz przetwórstwa, a tak¿e obrót i znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego. Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 maja 2002 roku (Dz. U. 77, poz. 699)
precyzuje warunki wytwarzania produktów ekologicznych.
W sesji posterowej Konferencji zaprezentowano blisko 70 plakatów dotycz¹cych trzech dziedzin: warzywnictwa polowego, warzywnictwa pod
os³onami (w tym uprawy grzybów jadalnych) oraz
rolin leczniczych. Sesja ta by³a okazj¹ do zapoznania siê z wynikami prac prowadzonych w ostatnich latach przez polskie orodki naukowe oraz
przedyskutowania wielu zagadnieñ.
W drugim dniu Konferencji uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ bazê dowiadczaln¹ gospodarzy,
mianowicie pole dowiadczalne w Wilanowie. Na
obszarze 5 hektarów prowadzone s¹ dowiadczenia nad ró¿nymi gatunkami warzyw polowych
m.in. kalafiorami, pomidorami, cebul¹, papryk¹,
ober¿yn¹, pepino, cukini¹, chrzanem oraz rolin
leczniczych (m. in. dziurawcem, pokrzyw¹).

goci z Bia³orusi i Litwy, odby³y siê obrady plenarne i sesja plakatowa. W czêci referatowej
uczestnicy wys³uchali kilku wyk³adów. Prof. dr hab.
Nina Bary³ko-Pikielna z Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoci PAN przedstawi³a referat
Sensoryczne aspekty jakoci surowców i produktów ¿ywnociowych i metody ich oceny. Jakoæ
jest pojêciem kompleksowym, na które sk³adaj¹
siê trzy grupy cech: zdrowotnoæ, atrakcyjnoæ
sensoryczna oraz dyspozycyjnoæ. Wszystkie trzy
grupy cech s¹ istotne dla konsumenta, jednak
priorytetowe znaczenie dla akceptacji konsumenckiej ma atrakcyjnoæ, a wiêc jakoæ sensoryczna,
w szczególnoci zapach i smak. Zarówno analityczna ocena sensoryczna, jak i badania konsumenckie znajduj¹ obecnie szerokie zastosowanie
przy okrelaniu zale¿noci jakoci sensorycznej
warzyw i zió³ od ich charakterystyki genetycznej
i morfologicznej. Prof. dr hab. Halina Strzelecka
z Katedry i Zak³adu Fermakognozji Akademii
Medycznej w Warszawie zaprezentowa³a referat
dotycz¹cy perspektyw stosowania leków rolinnych w terapii. Zainteresowanie lekami pochodzenia rolinnego systematycznie ronie nie tylko
w krajach Europy ale i w USA. Mgr in¿. Wies³aw Wawiernia, reprezentuj¹cy Wydzia³ Rolnictwa
Ekologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
wyg³osi³ referat pt. Stan obecny i przysz³oæ rolnictwa ekologicznego w Polsce. Gospodarstwa
ekologiczne w Polsce znajduj¹ siê g³ównie w województwach po³udniowo  wschodnich i rodkowych.
Od 1998 roku wprowadzone zosta³y dotacje do
kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych, a od
1999 roku dotacje do hektara upraw ekologicz-

Dr Marek Gajewski

Dzieñ melona w SGGW
wych owocach. Nowoci¹ s¹ równie¿ dwie odmiany dyni nasiennej  Danka i Junona. Junona jest
odmian¹ bez³upinow¹. Uczestnicy spotkania mieli
mo¿liwoæ degustacji odmian melona podanych
w postaci ró¿nych deserów. Zainteresowanie wzbudzi³a odmiana Seledyn o seledynowo  kremowej
barwie mi¹¿szu.

W dniu 14 sierpnia 2002 roku odby³ siê tradycyjny Dzieñ melona w SGGW zorganizowany
z udzia³em cz³onków PTNO przez Katedrê Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Rolin. W tym dniu
by³y prezentowane nowe odmiany warzyw, w tym
równie¿ melonów. Katedra ma ju¿ 37 zarejestrowanych odmian siedmiu gatunków warzyw, bêd¹cych efektem w³asnych prac hodowlanych.
W bie¿¹cym roku dr Aleksandra Korzeniewska
zaprezentowa³a now¹ odmianê pomidora o roboczej nazwie Faworyt. Jest to odmiana o malino-

Dr Marek Gajewski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe strategie w nauce
i produkcji rolin ozdobnych
rem Konferencji by³ Komitet Nauk Ogrodniczych
PAN. W Konferencji wziê³o udzia³ 50 osób .
Podstawowy cel Konferencji stanowi³o przedstawienie wyników najnowszych, znacz¹cych badañ w zakresie rolin ozdobnych, w tym tak¿e
osi¹gniêæ biotechnologii, warunkuj¹cej ich nowoczesnoæ, prowadzonych w uczelniach rolniczych
oraz wytyczenie kierunków dalszych prac nad in-

W dniach 9-10 wrzenia br. odby³a siê
w Bydgoszczy Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe strategie w nauce i produkcji rolin
ozdobnych, zorganizowana przez Katedrê Rolin
Ozdobnych i Warzywnych Wydzia³u Rolniczego
ATR  w ramach corocznego zjazdu katedr jednoimiennych uczelni rolniczych, zajmuj¹cych siê
rolinami ozdobnymi w Polsce. Wspó³organizato9

todê ograniczania wzrostu pêdów mieczyków
i narcyzów, poprzez moczenie bulw lub cebul 
 zamiast opryskiwania rolin, wykorzystuj¹c flurprimidol. Wskazano tak¿e na istotny  przyspieszaj¹cy kwitnienie wp³yw wiat³a monochromatycznego o barwie niebieskiej na chryzantemy z grupy
Sombrero.
Tematem zainteresowañ badawczych uczestników Konferencji, by³y tak¿e mniej znane a bardzo wartociowe roliny ozdobne jak  acidantera dwubarwna, ciemiernik bia³y, cyklamen
bluszczolistny, dzwonek skupiony, eukaliptus k³uj¹cy, frezja doniczkowa, omieg wschodni, rozchodnik okaza³y i sparaksis trójbarwny.
Z okazji Konferencji zostan¹ opublikowane
artyku³y naukowe w Zeszytach Problemowych Postêpów Nauk Rolniczych  w Wydawnictwie PAN,
przygotowane w oparciu o najnowsze badania,
które niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do wytyczenia
i realizowania nowych kierunków dzia³ania
w zakresie nauki i produkcji rolin ozdobnych
w kraju. Wszystko to powinno u³atwiæ tak¿e kwiaciarzom podj¹æ wyzwanie jakim jest zaistnienie
w niedalekiej przysz³oci w Unii Europejskiej.
W programie Konferencji znalaz³y siê tak¿e dwie
sesje terenowe. Pierwsza z nich odby³a siê
w £ochowie k/Bydgoszczy w Gospodarstwie Ogrodniczym Vitroflora Karola i Anny Pawlak, obchodz¹cym w tym roku jubileusz 25-lecia dzia³alnoci. Uczestnicy Konferencji mieli okazjê zapoznaæ
siê tak¿e z funkcjonowaniem oddzia³ów tej firmy
w przedsiêbiorstwie Zieleñ Miejska i Laboratorium
Kultur Tkankowych. Du¿e wra¿enie zrobi³a wspania³a kolekcja rolin rabatowych, które firma przygotowuje dla klientów w super nowoczesnych
szklarniach.
Druga sesja terenowa odby³a siê w Gospodarstwie Szkó³karskim Marcelego Ciesielskiego w Batkowie k/Inowroc³awia. Od wielu ju¿ lat firma produkuje m.in. zimotrwa³e i odporne na choroby
przepiêkne ró¿e okrywowe na w³asnych korzeniach. Podstawowym celem szkó³ki jest wybranie
okrywowych odmian ró¿ najbardziej przydatnych
do polskich warunków klimatycznych. Drugim zadaniem jest propagowanie nowych gatunków
ozdobnych wierzb i wini japoñskich.
Uczestników Konferencji czeka³a tak¿e niespodzianka, jak¹ by³o zwiedzenie Tê¿ni Solankowych
w Uzdrowisku Inowroc³aw, o istnieniu których
wiedzia³o niewiele osób.

tensyfikacj¹ produkcji nowych gatunków rolin
ozdobnych w Polsce. W dwóch sesjach referatowych wyst¹pili przede wszystkim m³odzi pracownicy nauki  prezentuj¹c wyniki najnowszych,
badañ prowadzonych w poszczególnych katedrach. Z Akademii Rolniczej w Szczecinie referat
wyg³osi³a dr Agnieszka Zawadziñska, z Wroc³awia dr Katarzyna Strzelecka, z Lublina mgr Barbara Marcinek, z Krakowa mgr Ma³gorzata Malik,
z Poznania dr Beata Janowska, z SGGW w Warszawie mgr Julita Rabiza-wider, a z ATR w Bydgoszczy dr Justyna Lema-Rumiñska.
Sk¹d zrodzi³ siê temat zorganizowanej w Bydgoszczy Konferencji? Jak wiadomo dzisiejsze
ogrodnictwo ozdobne w Polsce, ukszta³towane
zosta³o now¹ sytuacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹ 
z daleko id¹cymi zmianami. Otwarcie granic spowodowa³o nie tylko rosn¹c¹ wymianê miêdzynarodow¹ kwiatów ale tak¿e ogromny przep³yw technologii wytwarzania tych produktów. ¯adne zatem
tajemnice tkwi¹ce w sferze agrotechniki nie s¹ w
takiej sytuacji mo¿liwe do ukrycia. Wydaje siê wiêc,
¿e postêp w tym zakresie, któremu bezsprzecznie s³u¿y wiedza i badania naukowe powinien byæ
ukierunkowany ju¿ nie na nowe technologie ale
super nowe strategie uprawy odniesione do wybranych gatunków i odmian oraz specyfiki polskiego klimatu.
Nawi¹zuj¹c do tego przes³ania uznano, ¿e nowe
strategie znajduj¹ przede wszystkim swój wyraz
w coraz szerszym zastosowaniu biotechnologii
w rozmna¿aniu rolin ozdobnych. Dziêki kulturom
in vitro opracowano w Krakowie zupe³nie now¹
metodê reprodukcji cebul tulipana. W Bydgoszczy i Poznaniu przeprowadzono prace nad regeneracj¹ cantedeskii Elliota in vitro  z eksplantatów izolowanych z k³¹czy, w Szczecinie
mikrorozmna¿anie wykorzystano do uzyskania mieszañców oddalonych lilii, a w Warszawie zrealizowano badania in vitro nad organogenez¹ petunii
ogrodowej oraz regeneracj¹ zwartnicy Chmiela i
zwartnicy mieszañcowej.
W Lublinie uzyskano interesuj¹ce rezultaty
w reprodukcji cebul tulipanów  przy pomocy ekstraktu z je¿ówki purpurowej.
Do uprawy rolin ozdobnych wprowadzono nowe
niekonwencjonalne nawozy i nowe preparaty, zawieraj¹ce bardziej aktywne fizjologicznie substancje wzrostowe. Dziêki retardantom skutecznie poprawiono jakoæ takich rolin ozdobnych jak
aksamitka rozpierzch³a, dalia ogrodowa, niecierpek Waleriana, pelargonia rabatowa i gruntowe
odmiany chryzantemy wielkokwiatowej.
W Bydgoszczy opracowano skuteczn¹ a zarazem istotn¹ z ekologicznego punktu widzenia me-

Dr hab. Ma³gorzata Zalewska, prof. nadzw. ATR

Kasztanowiec w niebezpieczeñstwie
Kasztanowiec pospolity ( = k. zwyczajny lub
bia³y)  Aesculus hippocastanum L. dotar³ do
Polski prawdopodobnie ju¿ w XVI wieku. Stosunkowo szybko siê rozprzestrzeni³ w ca³ym
kraju. Obecnie, mo¿na go uznaæ za najbar-

dziej rozpowszechnione drzewo ozdobne obcego pochodzenia. Spotykany jest wszêdzie,
gdzie tylko istniej¹ lady bytnoci cz³owieka.
Jest u nas w pe³ni zadomowiony. Rozwija na
ogó³ krótkie pnie osi¹gaj¹ce do 600 cm ob10

szkodnika wyjadaj¹ przede wszystkim miêkisz
palisadowy, znajduj¹cy siê w górnej stronie
blaszki listków, a miêkisz g¹bczasty po³o¿ony na dolnej stronie listków zachowuje zdolnoæ do fotosyntezy. Uszkodzone licie zasychaj¹ zatem stopniowo, nawet gdy s¹
zaatakowane przez liczne larwy. W przypadku wczesnego opadniêcia lici drzewa przechodz¹ wymuszony skrócony spoczynek, po
czym u schy³ku tego samego (jednego) okresu wegetacyjnego mog¹ rozwin¹æ nowe licie
i kwiaty. Takie zachowanie siê niektórych
kasztanowców obserwowano w Polsce w 2002
roku. Zak³ócona rytmika rozwojowa drzew mo¿e
byæ przyczyn¹ obni¿enia ich mrozoodpornoci. Podczas wczesnej i surowej zimy bêd¹
one w wiêkszym stopniu nara¿one na przemarzanie.
W alejach przydro¿nych i w parkach wiejskich, zw³aszcza po³o¿onych z dala od g³ównych traktów komunikacyjnych, wród drzew
mocno opanowanych przez szkodnika znajduj¹
siê pojedyncze okazy tylko z nieznacznymi
uszkodzeniami. Warto je obserwowaæ
w dalszych latach, bo byæ mo¿e ich licie nie
s¹ atrakcyjnym ¿erem dla szrotówka. Jeli tak
zdarzy³oby siê istotnie, to takie drzewa powinny s³u¿yæ jako mateczne do dalszego rozmna¿ania, które nie jest skomplikowane (patrz Szkó³karstwo 1997, Nr 3: 9).
Silna gradacja jakiego szkodnika wprawdzie wyrz¹dza ogromne szkody rolinom, lecz
na ogó³ trwa stosunkowo krótko, 4 do 6 lat.
Po czym nastêpuje jej samounicestwienie.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e kasztanowiec przy
obni¿onej wydajnoci fotosyntezy prze¿yje kilka
lat, po czym znowu odzyska swój normalny
rytm rozwojowy. Oby tylko nie nasila³a siê
brunatno-czerwona plamistoæ lici, powoduj¹ca obumieranie ich miêkiszu palisadowego
i g¹bczastego. Zatem w miejscach zaschniêtych plam fotosynteza jest wykluczona ca³kowicie.
Warto rozszerzaæ uprawê innych gatunków
kasztanowców, zw³aszcza takich, które obecnie nie s¹ uszkadzane lub tylko w niewielkim
stopniu. Wed³ug obserwacji w³asnych s¹ to:
kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea Hayne), kasztanowiec drobnokwiatowy (A. parviflora Walt.), kasztanowiec g³adki (A. glabra
Willd.), kasztanowiec ¿ó³ty (A. flava Soland.)
i kasztanowiec krwisty (A. pavia L.). Nie wiadomo jednak czy w dalszych latach bêd¹ siê
one tak¿e opieraæ szkodnikowi?
Mimo, obecnie niekorzystnej sytuacji kasztanowca pospolitego, drzewo to trzeba sadziæ wszêdzie, gdzie tylko jest to mo¿liwe!
Przedk³ada gleby wie¿e i wilgotne, ¿yzne
i stanowiska s³oneczne.
Ufaj¹c w przetrwanie kasztanowca pospolitego na naszych ziemiach na zawsze, warto
mieæ nadziejê, i¿ entomologowie i specjalici
z zakresu ochrony rolin opracuj¹ szybko
skuteczne sposoby zwalczania szrotówka. Tymczasem, wygrabiajmy jesieni¹ wszystkie opa-

wodu. Wieñcz¹ je kopulaste, szerokie korony
o misternej architekturze masywnych konarów
oraz cieñszych ga³êzi. Te ostatnie czêsto zwieszaj¹ siê i nawet dotykaj¹ ziemi, ukorzeniaj¹
siê, po czym znowu siê podnosz¹. Wiosn¹,
z p¹ków wegetatywnych rozwijaj¹ siê oryginalne licie o wie¿o zielonej barwie. Ale najbardziej imponuj¹co drzewo to wygl¹da podczas majowego kwitnienia. Bia³e kwiaty s¹
zebrane w okaza³e wiechy do 20-30 cm wysokoci. To cenne drzewo alejowe i parkowe
reprezentowane jest u nas przede wszystkim
przez okazy stare, siêgaj¹ce kresu witalnoci
biologicznej. M³ode kasztanowce sadzi siê
rzadko, chocia¿ zas³uguj¹ na to ze wszech
miar.
Wiele lat temu licie kasztanowca uszkadza³ chrab¹szcz majowy. Obecnie, nie jest
ju¿ grony. Znaczne szkody w zdrowotnoci
lici, a tym samym zeszpecenie walorów dekoracyjnych kasztanowca powoduje choroba
plamistoæ lici. Koñcowym efektem jej rozwoju jest brunatnienie, zasychanie i opadanie
lici. Chorobê wywo³uje grzyb [Guignardia
aesculi (Peck) Stew.], stadium konidalne Phyllostictina sphaeropsoidea (Ell. et Ev.) Petr.
I jak by³oby tego ma³o w 1998 roku, najpierw
na po³udniu kraju pojawi³ siê straszliwy wróg
kasztanowca  szrotówek kasztanowcowiaczek
(Cameraria ohridella Desch. et Dim.). W 2002
roku by³ ju¿ niemal w ca³ym kraju, najmniej
licznie na Pomorzu. Na przyk³ad w Bydgoszczy drzewa nie by³y jeszcze mocno uszkodzone. Dotar³ do nas z po³udniowej Macedonii,
znad jeziora Ohrid, gdzie zosta³ stwierdzony
po raz pierwszy w 1985 roku. Nie ma tam,
jak i na nowo opanowywanych terenach naturalnych wrogów, dlatego jego ekspansja jest
b³yskawiczna, i u nas ma charakter gradacji.
Larwy szkodnika wyjadaj¹ miêkisz palisadowy lici, powoduj¹c powstanie min, które nastêpnie ciemniej¹, brunatniej¹, i jeli jest ich
du¿o licie wczenie opadaj¹. Na prze³omie
lipca i sierpnia spotyka siê ju¿ drzewa
w znacznej czêci pozbawione lici. Miesi¹c
póniej niektóre okazy wiec¹ go³ymi konarami. Szkodnik jest nadzwyczaj grony równie¿
dlatego, ¿e w sprzyjaj¹cych warunkach w jednym okresie wegetacyjnym mo¿e wydaæ 3-4
pokolenia ¿ar³ocznych larw. Wspomina siê
o mo¿liwoci wydania nawet piêciu pokoleñ
larw.
Czy kasztanowiec bia³y jest skazany na zag³adê? Nie wolno przewidywaæ takiego fina³u,
nawet w najczarniejszych scenariuszach! Co
robiæ aby tak siê nie sta³o? Szrotówek nie
jest jednak szkodnikiem totalnym. Z estetycznego punktu widzenia psuje on walory dekoracyjne kasztanowca po kwitnieniu. W odniesieniu do drzewa jako osobnika ¿ywego zmniejsza
przyrost jego masy organicznej. Nie jest to na
szczêcie przyczyna masowego zamierania
kasztanowców. Wiêksze szkody powstaj¹ zwykle w dolnej czêci korony, górna zachowuje
d³u¿ej licie fizjologicznie sprawne. Larwy
11

brakn¹æ równie¿ dlatego, poniewa¿ jego kwitnienie obwieszcza termin zdawania egzaminów
dojrza³oci przez maturzystów. A bez niego kto
wiedzia³by kiedy maj¹ siê one odbyæ.

d³e licie kasztanowca, bo w nich znajduj¹
siê poczwarki owada i palmy je! Kompostowanie lub zakopywanie lici nie zabezpiecza
w pe³ni przed wylotem motyli wiosn¹. W ¿adnym wypadku nie wycinajmy kasztanowców
i nie ustawajmy w sadzeniu m³odych drzew!
Kasztanowca pospolitego nie mo¿e u nas za-

Prof. dr hab. Mieczys³aw Czekalski
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